
 WERVELWIND PROFETIE – DE OPNAME!

''Zoals  we  hebben  opgemerkt  vinden  er  over  de  gehele  aarde  opmerkelijke  en  belangrijke  profetische  gebeurtenissen  plaats!  Op  vele 
verschillende  manieren  gaat  de  wereld  zoals  de  Schriften  jaren  geleden  voorspelden  door  snelle  veranderingen  heen!  We  zijn  in  de 
schemering van de tijd! Alleen al de natuur en het weer zijn een teken welke ons laten zien dat Jezus heel spoedig terugkomt! In een ogenblik 
meer hierover!''

Laat ons de Schriften aangaande de wegvoering (de opname) nagaan! – 1 Kor. 15:52 (Engelse vertaling), ''In een moment, in een oogwenk,  
met de laatste bazuin; want de bazuin zal luiden, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden!'' – 1 
Thess. 4:16-17, ''Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den  
hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen  
opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen!'' – ''Paulus verteld 
ons  met  deze  woorden  aangaande  de  Opname  van  de  gemeente!  Een  type  van  de  opname  van  de  heiligen  door  Jezus  Zelf  is  in  het  
Oudtestamentische verhaal van Elia beschreven! . . . Terwijl de profeet de Jordaan overstak, vond er plotseling een wonderbare gebeurtenis  
plaats! Daar verscheen een vurige wagen, die tussen hen beiden scheiding maakten, en Elia voer met een wervelwind ten hemel!'' (2 Kon. 2:11) 

''Deze verbazingwekkende gebeurtenis was de Opname van de heiligen aan het voorzeggen!'' – ''Merk in de voorafgaande verzen op dat de 
engelen in dit fantastisch hemels schip in staat waren de zwaartekracht te trotseren en het water van de Jordaan verdeelden, zodat Elia in een  
andere dimensie tot in dit hemels wonder kon doorlopen, en door bovennatuurlijke kracht werd weggenomen! . . . En binnenkort zullen wij op  
een  dag  de  zwaartekracht  trotseren,  en  de  hemelen  zullen  zich  openen,  en  we  zullen  in  een  andere  dimensie  opgaan  om  Jezus  te  
ontmoeten!'' . . . ''Alzo getuigt de opname van Enoch van dezelfde waarheid, toen de Heere hem zonder het zien van de dood wegnam!''  
– ''Zoals u zich herinnert wandelde Enoch met God, maar plotseling was hij weg! Alzo gelijk het geval van Elia toen hij tot Elisa sprak, en de  
volgende minuut was hij (Elia) weg!'' – ''Zo zal het in het geval van de uitverkorenen zijn! Jezus komt snel en plotseling, in een moment, in een  
oogwenk, de heiligen zullen weg gaan opgaande in de stralen van de eeuwigheid!'' – ''Sommige van de ongelofelijke lichten die er in de hemelen  
gezien zijn, zijn waarschijnlijk een voorafschaduwing van de komst van de Heere en de opname van Zijn gemeente! .  . .  En ook is het een  
waarschuwing voor de vernietiging die over de aarde zal komen!'' 

''Zoals we tevoren bespraken, is een van de tekenen aangaande de komst van Jezus in het weer gezien! We zullen het precies zoals de 
Schriften het voorspelden zien gebeuren! We hebben de hitte golven verschillende naties zien treffen, in andere plaatsen verschrikkelijke 
sneeuwstormen en overstromingen,  droogte en hongersnood beïnvloeden vele naties,  verwoestende bevingen,  en gigantische stormen en  
orkanen welke vele bezittingen en levens verwoesten!''  – ''Al deze dingen zijn alleen maar waarschuwingen welke openbaren dat er 
grotere gebeurtenissen betreffende deze zelfde onderwerpen komende zijn!'' . . . En overeenkomstig profetie weten we dat de titels in de 
krant  later  in  de  toekomst  als  volgt  zullen luiden,  'De  Aarde Ergste  Droogte  en Hongersnood vindt  plaats'  –  Ze zullen zeggen dat  er  een 
wereldvoedsel tekort nabij is, terwijl paniek de harten van de bevolking in zijn greep krijgt! – Zo voorspellen we nu op een geringe manier, over 
wat er later op een grote wijze zal plaatsvinden en niet eerder hiervoor in de geschiedenis is gezien! Voor sommige zal het op sciencefiction  
lijken, maar het zal een realiteit zijn!'' – ''Zo kunnen we het weten en voorspellen dat het vele malen erger zal zijn dan wat we gezien hebben en  
dat niet alleen aangaande deze onderwerpen maar ook aangaande vele andere gebeurtenissen die we hebben voorzegd! . . . En de rest ervan zal  
in geen geval stillen, want er staat nog meer te gebeuren!'' 

''In de jaren voor ons zullen we dramatische en ongelofelijke gebeurtenissen zien plaatsvinden, die China, Rusland, Japan, het Midden Oosten 
en het Ambt van de Paus zullen beïnvloeden, en gebeurtenissen die het presidentschap van de VS zullen treffen! – Ook zal de Ver. Staten zelf  
door sommige snelle veranderingen gaan, welke iedere afdeling en leven van zijn eigen maatschappij zullen treffen! – Maak u gereed, want u  
gaat sommige verbazende dingen in deze natie zien plaatsvinden! – We zullen meer betreffende toekomstige gebeurtenissen gaan schrijven,  
maar als u uw Rollen nakijkt, dan zult u zien dat alles wat er op staat op de gestelde tijd zal plaatsvinden!'' Als profetie naar de plaats van  
bestemming door marcheert!''

''We mogen toevoegen dat  gedurende de gebeurtenissen waar  we hierboven  over  gesproken hebben,  betreffende het  weer etc,  er  een 
vreemde en mysterieuze man zal opkomen. Tot aan dit punt is hij gelijk een spookgestalte geweest en heeft hij zijn ware identiteit nog niet  
bekend gemaakt! Zijn karakter zal gelijk het klassieke verhaal zijn, Dr. Jekyll en Mr. Hyde, waarin hij een dubbele persoonlijkheid zal hebben!  
Het eerste type van zijn persoonlijkheid zal duifachtig zijn, maar bedrieglijk en slim, en de latere tweede persoonlijkheid is uit de bodemloze 
put der hel, zo woest als een beest! Plotseling zal een wrede gelaatsuitdrukking verschijnen, een moordenaar geest begint te werken! . . . Maar 
dan is het te laat, de mensen zijn in een valstrik gevangen! Menigtes zullen voor zijn misleidingen vallen! Maar zodoende zullen zij in  
een leugen geloven!'' – ''De anti-Christ zal zijn insigne hebben - een merkteken! Hij zal het als een loyaliteit test gebruiken om zijn duivels doel 
tot stand te brengen! Hij zal toeslaan daar waar het het meeste pijn doet! Hij zal bekendmaken dat niemand kan kopen of verkopen of voedsel  
verkrijgen  zonder  dit  insigne!  .  .  .  En  zij  zullen  dit  merkteken  tot  hun  eigen  ondergang  dragen!  Dan  zal  de  wereld  tot  in  de  meest  
verschrikkelijke vervolging van zijn gehele geschiedenis ingaan!'' . . . En de mensen zullen zeggen, ''Wie is aan het beest gelijk? Wie is er in staat  
oorlog tegen hem te voeren?'' (Openb. 13:4) – ''Deze figuur is nabij en zal op de gestelde tijd verschijnen!''

''Overdenkende al deze gebeurtenissen, moeten we gereed zijn, waken, bidden en in zijn oogst werkzaam zijn als nooit eerder tevoren! Want 
we weten alzo, dat Jezus zegt om waakzaam en verwachtende te zijn!'' – ''Weest ook gij bereid, want in een uur, dat gij het niet verwacht, 
komt de Zoon des mensen!'' (Matt. 24:44) 

''Laat ons de Heere tezamen prijzen en ons verblijden, want we leven in een zegevierende en gedenkwaardige tijd voor de gemeente! Het is 
een tijd van geloof en grote daden! Het is een tijd waarin we door ons geloof te gebruiken alles wat we uitspreken kunnen verkrijgen! Het uur  
van spreek het woord alleen en het zal geschieden! . . . En zoals de Schriften zeggen, ''Alle dingen zijn mogelijk voor degenen die geloven!'' – Dit  
is ons uur om voor Jezus te schijnen!'' 

In Zijn Overvloedige Liefde,

Neal Frisby
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